
INSPIRE-cursus TU Delft

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds 
aangekondigd, verzorgt de Sectie GIS 
technologie o.l.v. Peter van Oosterom 

een INSPIRE-cursus. Peter van  
Oosterom is  lid van het Drafting Team 
Data Specificaties van INSPIRE en van 

de werkgroep die de specificatie voor 
kadastrale percelen heeft geschreven.

De cursus bestaat uit:
A. een introductiedeel (2 dagen), 

waarbij ingegaan wordt op:
- Wat moet ik weten van het 

INSPIRE framework?
- INSPIRE data specificaties in 

Annex I.
B. een ‘in-depth’ deel (3 dagen), 

waarin aandacht besteed wordt aan:
- Hoe en waar kan ik invloed 
uitoefenen op het INSPIRE 

standaardisatieproces?
- Relatie met nationale (NEN3610) 

en internationale (ISO191xxx) 
standaarden.

- Hoe transformeer ik mijn gegevens 
naar een INSPIRE conform model?

- Hoe maak ik services conform 
INSPIRE?

Deze cursus is bedoeld voor 
medewerkers van de rijksoverheid, 

provincies, gemeenten, waterschappen, 
Kadaster, geo-informatie onderzoekers 

en softwareleveranciers. De totale 
cursusduur bedraagt 10 dagdelen 

en wordt  gegeven op 8 september, 
15 september, 22 september, 29 

september en 6 oktober. Onderdelen 
worden gegeven door experts met 

praktijkervaring. De kosten bedragen 
€ 2.195,--. Het is ook mogelijk alleen 
deel A of deel B te volgen. De kosten 

bedragen dan € 1.095,- respectievelijk 
€ 1.495,-.

Bij voldoende belangstelling wordt 
de cursus herhaald.

Wie interesse heeft kan contact 
opnemen met E.M. Fendel via 

e.m.fendel@tudelft.nl o.v.v. INSPIRE. 
Het programma en inschrijfformulier 
worden dan via e-mail toegezonden.

Eerste kwartaal 2010
Met in deze editie aandacht voor het nieuwe  

meerjarenonderzoeksprogramma van de Sectie GIS 

technologie. En verder nieuws rond onze MSc Geo

matics. Tot slot aandacht voor de INSPIRE cursus.

Recentelijk is het Onderzoeksprogramma van het TU Delft Onderzoeksinstituut 
OTB 2009-2014 verschenen. Vanzelfsprekend maakt ook de Sectie GIS technolo-
gie haar toekomstplannen in dit programma bekend.

5D supermodel
De onderzoeksambitie van de Sectie GIS technologie op lange termijn is het 

realiseren van een 5D supermodel (volledige integratie van 3D + tijd + schaal) voor 
discrete objecten, door de mens gemaakt, of meer continue natuurlijke ruimtelijke 
fenomenen als een generiek model voor de geo-informatie infrastructuur. Dit zou 
de basis moeten vormen voor alle toekomstige modellen. Om dit te bereiken zul-
len de modellen meer en meer formeel moeten worden, o.a. door een toenemende 
nadruk op ontologie. Een belangrijk kenmerk van een op een database manage-
ment systeem gebaseerde geo-informatie infrastructuur met het 5D supermodel 
als kern, is de integratie van de verschillende betrokken gegevenssets. Denk aan 
indoor/outdoor, oppervlakte/ondergrond, ontworpen/opgemeten. Andere belang-
rijke kenmerken zijn realtime- of in ieder geval ‘dagverse’ kaarten (via sensor web 
+ formele semantiek + automatische verwerking) in combinatie met plaatsbepa-
ling en draadloze communicatietechnologie (om het voor het systeem mogelijk te 
maken met bewegende objecten om te gaan). 

Geo-DBMS voor de GII
Het geo-ICT onderzoek van de Sectie GIS technologie is georganiseerd in twee toepassingsgerichte onderzoeks-

thema’s, te weten ‘Crisismanagement’ en ‘Geo Informatie Infrastructuur’. Het hoofdkenmerk van de door GISt geko-
zen onderzoeksbenadering is een sterke focus op de kerntechnologie: een geo-DBMS en de toepassing hiervan in de 
geo-informatie infrastructuur (GII). De sectie voert geo-DBMS onderzoek uit (ruimtelijke gegevenstypes, operatoren, 
functies, clustering en indexering), alsmede gerelateerd geo-ICT onderzoek (modeleren, computationele geometrie, 
semantiek, geoweb, mobiel GIS). 

Het belang van de (geo-)DBMS neemt bij de overgang naar de GII meer en meer toe, omdat niet slechts één 
organisatie, maar de gehele (geo)informatie-gemeenschap ervan afhankelijk is. De sectie heeft de ambitie de agenda-
bepalende partij in een R&D technologienetwerk van centra te zijn waarin organisaties uit de private en de publieke 
sector en universiteiten participeren. Het Geo-Database Management Center (GDMC) wordt gecontinueerd en biedt 
partners uit de geo-ICT industrie, waaronder Bentley, Oracle en TeleAtlas, de mogelijkheid om in dit belangrijke 
onderzoeksveld te participeren. De samenwerking met GI praktijkorganisaties, waaronder de Data-ITC-Dienst van 
Rijkswaterstaat, het Kadaster en Geonovum wordt ook in de toekomst voorgezet.

Een gedetailleerde uitwerking van het onderzoeksprogramma van de Sectie GIS technologie is te vinden op pagina 
159 t/m pagina 180 van het OTB Onderzoeksprogramma:
http://www.gdmc.nl/publications/reports/OTB_Research_Programme_2009-2014.pdf

Meerjarenonderzoeksprogramma Sectie GIS technologie

Redactie
Elfriede M. Fendel, (projectmanager sectie GIS-technologie):  
tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl
www.gdmc.nl

Geomatics

Introductie Brenda Hooiveld
Sinds oktober 2009 is Brenda Hooiveld verantwoordelijk voor de marketing en com-

municatie rond de MSc Geomatics. Brenda studeerde sociologie aan de Universiteit van 
Groningen. In 2006 studeerde ze af op het onderwerp ‘De blauwe stad’ (www.deblauwe-
stad.nl). Vervolgens behaalde ze haar graad in maatschappijleer. Vanaf februari 2008 werkt 
ze bij de TU Delft als managementtrainee. Voordat ze de overstap maakte naar Geomatics 
werkte zij bij de Faculteit TBM aan de hernieuwing van de accreditatie.

Brenda heeft inmiddels een marketingstrategie ontwikkeld om Geomatics meer bekend-
heid te geven en de studenteninstroom te verbeteren. De marketingactiviteiten richten 
zich de komende tijd onder meer op:
• Geo-informatie onderdeel van Climate City Campus project (www.ccc.tudelft.nl);
• Masterstudie adviesdag op 22 april 2010;
• Landelijk Remote Sensing Symposium (locatie Delft) op 19 mei 2010 met extra aan-

dacht voor Geomatics (http://enterprise.lr.tudelft.nl/rss2010/);
• Samenwerking met Go-Geo, Stichting Arbeidsmarkt Geo & Geoweek (KNAG);
• Uitbreiding netwerk van relevante HBO opleidingen.
Brenda is te bereiken via b.hooiveld@tudelft.nl

‘MSc Geomatics: Today, Tomorrow, Tomeasure’

Ook Geomatics in het kielzog van Darwin
Velen zullen het TV programma ‘Beagle; in het kielzog van Darwin’ volgen (http:/

beagle.vpro.nl/). Maar ook Geomatics vaart in het kielzog van Darwin en daarmee tegelij-
kertijd in het kielzog van Vening Meinesz, die met de onderzeeboot KXXII in de periode 
1933-1934 op expeditie was.

Op 14 maart 2010 heeft Bert Vermeersen van de TU Delft, de Faculteit Lucht- en 
Ruimtevaarttechniek (Afdeling Remote Sensing) in Perth de bemanning van de ‘Stad 
Amsterdam’ versterkt. Hij wordt ondersteund door Peter Boon van Fugro Survey en de 
TU Delft wetenschappers Lennard Huisman, Dennis Odijk en Peter Teunissen. Fugro 
Survey heeft een geavanceerd GNSS systeem op de clipper geplaatst. Bert zal naar het 
eiland Mauritius zeilen en treedt daarmee in de voetsporen van Vening Meinesz (1887-
1966), Nederlands geofysicus en geodeet, en bekend om zijn uitvinding van een nauwkeu-
rige methode voor het meten van zwaartekracht. Tijdens zijn reis geeft Bert een toelichting 
op een aantal aspecten van zwaartekrachtmeting in combinatie met Geomatics. Tevens 
zal er materiaal worden verzameld voor studentenprojecten en activiteiten van het nieuwe 
Science Centrum van de TU Delft.
Wij wensen Bert een succesvolle wetenschappelijke reis en een behouden vaart toe!

‘In het kielzog van Darwin en Vening Meinesz’

Geomatics Open Guest Lecture Series
Op 24 november 2009 is de Geomatics Open Lecture Series van start gegaan. Het spits 

werd afgebeten door Johannes Kebeck van MicroSoft Bing Maps met het onderwerp 
‘Introduction into the Bing Maps Platform and its Exensibility’. Onder de titel ‘Oracle 
spatial, the foundation of the Geoweb’ gaf Hans Wammes van Oracle op 15 maart 2010 
acte de présence. In de komende maanden zullen gastcolleges verzorgd worden door 
Ed Parson (Google), David Wortley (The Serious Game Institute) – 4 mei 2010, Ad 
van Houtum (KLIC-online), Karel Meinen (TerraCarta) en Stéphane Côté van Bentley 
Systems (Québec, Canada). Informatie over wanneer en waar deze gastcolleges worden 
gegeven is te vinden op www.geomatics.tudelft.nl. De gastcolleges zijn voor een ieder vrij 
toegankelijk. Wel dient men zich van te voren aan te melden via b.hooiveld@tudelft.nl 
o.v.v. Geomatics Open Guest Lecture Series. 
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